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Acta de reunió de la Mesa de Contractació
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Lloc:

6 de maig de 2022
09:55 hores
10:00 hores
Videoconferència

Assistents
President:
Vocals:

Narciso Pastor, vicerector d’infraestructures
Roberto Garcia Gonzalez, adjunt al vicerectorat de recerca i transferència
Esther Gonzalez Espolio,. Secretaria del vicerectorat de recerca i transferencia

Secretàri:

Cesar Ezcurra, cap de servei d’economia
Antoni Gonzalez, cap de secció de contractació i compres

Ordre del dia
Obertura pública dels sobre B del procediment obert simplificat per a la contractació DE L’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA EN EL SUPORT DE L’AVALUACIÓ DE RE-ACREDITACIÓ DEL SEGELL HRS4R.
(Expedient núm. 2022/SER-37).
Desenvolupament de la sessió
S’inicia l’acte previ privat de la Mesa de contractació de la UdL per tal d’obrir i revisar la documentació
administrativa presentada per les empreses, per tal de ser admeses a licitació i poder passar a la següent fase
d’obertura i valoració de la documentació tècnica del procediment obert indicat en l’ordre del dia.
S’obre la sessió fent recompte de les proposicions presentades i que han estat confrontades amb les dades que
figuren al certificat emès per l’oficina receptora. El nombre total d’empreses ha estat de UNA (1)
S’estudia la informació administrativa presentada i el resultat és el següent:
NOM EMPRESA
EFFECTIA INNOVATION SOLUTIONS

NIF

Incidències obertura

B85706265

Tot és correcte i complert

Es continua obrint la documentació subjecta a criteris d’adjudicació.
Per últim, s’informa que en conformitat amb la nova legislació, un cop valorada la documentació, d’acord als
criteris aprovats als plecs administratius particulars d’aquesta contractació, es procedirà a convocar la mesa per a
realitzar la proposta d’adjudicació a l’órgan de contractació.
El secretari

Vist i plau
El president
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